
Leg med Lyd og ord
Sammensatte ord

del II spil 1

Kort om spillet
Spillet består af 19 eksempler på, hvordan et ord, der tilføjes et nyt ord, danner et 
tredje nyt ord. Det vil sige, at der skal tre brikker til for at danne et stik.

Arkene printes, således at det er muligt at danne stik.

Eksempler på sammenhørende brikker: 
”vand” og ”mand” danner stik, når brikken ”vandmand” er tilføjet,  
og ”sut” og ”sko” danner stik, når brikken ”sutsko” er tilføjet.

Vejledning
Arkene lamineres og klippes ud i brikker.

Vendespillet kan spilles med alle 19 stik eller med færre.

Farverne på brikkerne indikerer hvilke brikker, der danner stik.

 Tal med spillerne om spillets regler og om, hvilke brikker, der hører sammen.

1.  variation af spillet: vendespillet kan spilles med billedsiden opad. Spillerne skiftes 
til at tage tre kort. Kortene skal passe sammen, således at der dannes et nyt ord 
med de tre udvalgte kort. Når et nyt sammensat ord er dannet, har spilleren fået 
stik. Er der kun to brikker, der passer sammen, beholdes de to, mens den tredje 
lægges til brikkerne på bordet. Spilleren må derefter vente med at forsøge at finde 
den manglende brik, til han får tur igen.

2.  variation af spillet: alle anden og tredje brikker i spillet har billedsiden opad, 
mens alle førstebrikker har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”hestesko”. 
Brik to ”sko” og brik tre ”hestesko” har billedsiden opad, mens spilleren skal 
finde brikken med billedet af ”heste”.

3.  variation af spillet: alle tredjebrikker i spillet har billedsiden opad, mens de 
resterende har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”pandekage”: ”pande” og 
”kage” har billedsiden nedad, mens ”pandekage” har billedsiden opad.

4.  variation af spillet: alle brikkerne har billedsiden nedad. Vender spilleren tre brikker, 
der danner stik, har spilleren fået stik. Spillerne skiftes til at vende tre kort. Er der to 
brikker, der passer sammen beholdes de to, mens den tredje lægges til brikkerne på 
bordet. Spilleren må derefter vente med at forsøge at finde den manglende brik, til 
han får tur igen. Passer ingen af brikkerne sammen, lægges alle tilbage på bordet. 

Hver brik, der vendes, benævnes af spilleren.  
Er benævnelsen fejlagtig, benævnes brikken af den voksne.
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Leg med Lyd og ord
Sammensatte ord

del II spil 2

Kort om spillet
Spillet består af 9 eksempler på hvordan et ord, der tilføjes en stavelse eller en  stavelse, der 
tilføjes et ord, danner et nyt ord. Det vil sige, at der skal tre brikker til for at danne et stik.

Arkene printes, således at det er muligt at danne stik.

Eksempel på sammenhørende brikker: 
”pi” og ”stol” danner stik, når brikken ”pistol” er tilføjet, og 
”mus” og ”ling” danner stik, når brikken ”musling” er tilføjet.

Vejledning
Arkene lamineres og klippes ud i brikker.

Vendespillet kan spilles med alle 9 stik eller med færre.

Farverne på brikkerne indikerer hvilke brikker, der danner stik.

Tal med spillerne om spillets regler og om hvilke brikker, der hører sammen.

1.  variation af spillet: vendespillet kan spilles med billedsiderne og stavelsessiderne 
opad. Spillerne skiftes til at tage tre kort. Kortene skal passe sammen, således at der 
dannes et nyt ord med de tre udvalgte kort. Når et nyt sammensat ord er dannet, har 
spilleren fået stik. Er der kun to brikker, der passer sammen, beholdes de to, mens 
den tredje lægges til brikkerne på bordet. Spilleren må derefter vente med at forsøge 
at finde den manglende brik, til han får tur igen. 

2.  variation af spillet: alle anden og tredje brikker i spillet har billedsiden opad, mens alle 
første brikker har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”musling”: brik to ”ling” og brik tre 
”musling” har billedsiden opad, mens spilleren skal finde brikken med billedet af en ”mus”.

3.  variation af spillet: alle tredjebrikker i spillet har billedsiden opad, mens de resterende 
har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”pistol”: ”pi” og ”stol” har billedsiden 
nedad, mens ”pistol” har billedsiden opad.

4.  variation af spillet: alle brikkerne har billedsiden nedad. Vender spilleren tre brik-
ker, der danner stik, har spilleren fået stik. Er der kun to brikker, der passer sammen, 
beholdes de to, mens det tredje lægges til brikkerne på bordet. Spilleren må derefter 
vente med at forsøge at finde den manglende brik, til han får tur igen. Passer ingen 
af brikkerne sammen, lægges alle tilbage på bordet.

Hver brik, der vendes, benævnes af spilleren, der dog ikke i alle tilfælde kan  forventes 
at kunne læse stavelserne. I de tilfælde benævner den voksne dem.  
Er benævnelsen af billederne fejlagtig, benævnes brikken af den voksne.
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Leg med Lyd og ord
Sammensatte ord

del II spil 3

Kort om spillet
Spillet består af 24 eksempler på, hvordan en lyd/et bogstav, der tilføjes et ord, danner 
et nyt ord. Det vil sige, at der skal tre brikker til for at danne stik.

Arkene printes, således at det er muligt at danne stik.

Eksempel på sammenhørende brikker: 
”m” og ”ål” danner stik, når brikken ”mål” er tilføjet, og 
”l” og ”and” danner stik, når brikken ”land” er tilføjet.

Vejledning
Arkene lamineres og klippes ud i brikker.

Vendespillet kan spilles med alle 24 stik eller med færre.

Farverne på brikkerne indikerer hvilke brikker, der danner stik.

Tal med spillerne om spillets regler og om, hvilke brikker, der hører sammen.

1.  variation af spillet: vendespillet kan spilles med billedsiden opad. Spillerne skiftes til 
at tage tre kort. Kortene skal passe sammen, således at der dannes et nyt ord med 
de tre udvalgte kort. Når et nyt sammensat ord, er dannet, har spilleren fået stik. Er 
der kun to brikker, der passer sammen, beholdes de to, mens den tredje lægges til 
brikkerne på bordet. Spilleren må derefter vente med at forsøge at finde den mang-
lende brik, til han får tur igen.

2.  variation af spillet: alle anden og tredje brikker i spillet har billedsiden opad, mens alle 
førstebrikkerne har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”bur”: brik to ”ur” og brik tre 
”bur” har billedsiden opad, mens spilleren skal finde brikken med bogstavet ”b”.

3.  variation af spillet: alle tredjebrikker i spillet har billedsiden opad, mens de resteren-
de har billedsiden nedad. For eksempel ordet ”mand”: ”m” og ”and” har billedsiden 
nedad, mens ”mand” har billedsiden opad.

4.  variation af spillet: alle brikkerne har billedsiden nedad. Vender spilleren tre brikker, 
der danner et sammensat ord, har spilleren fået stik. Er der kun to brikker, der passer 
sammen, beholdes de to, mens den tredje brik lægges til brikkerne på bordet. Spilleren 
må derefter vente med at forsøge at finde den manglende brik, til han har tur igen. 
Passer ingen af brikkerne sammen, lægges alle tilbage på bordet.

Hver brik, der vendes, benævnes af spilleren, der dog ikke i alle tilfælde kan  forventes 
at kende bogstaverne. I de tilfælde benævner den voksne dem.  
Er benævnelsen af billederne fejlagtig benævnes brikken af den voksne.
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